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ஆரியமைப் 
புறம்கண்ட  
கீழடி

தமிழகமைங்கும் 
மபரியோர் 

பிறநதநோளில் 
பபைமையினர் 

ைோமை 
அணிவிப்புதலையங்கமபைந்தமிழ் ைாபு

யானை 
செத்துவிட்டது
அறிவிக்க ஆள் இலனலை
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ÝƒAô áìè‹ 'F HK‡†'  Þ‰FòŠ 
ªð£¼÷£î£ó G¬ô¬ò M÷‚è å¼ 
è¬î¬ò ªõOJ†´œ÷¶. 

å¼ ñ¡ù˜ î¡ ò£¬ùJì‹ I°‰î 
Ü¡¹ ªè£‡ìõó£è Þ¼‰î£˜. å¼ 
ï£œ Ü‰î ò£¬ù è´¬ñò£ù «ï£Œ‚° 
Ý†ð†ì¶. Þ¡«ø£ ï£¬÷«ò£ Þø‰¶M´‹ 
â¡Â‹ G¬ô. ñ¡ù¼‚°ˆ î£÷ º®ò£î 
õ¼ˆî‹. ò£¬ù Þø‰î ªêŒF¬ò ò£˜ 
â¡Qì‹ õ‰¶ ªê£™Aø£«ù£ Üõ¡ 
î¬ô¬ò â´ˆ¶MìŠ «ð£A«ø¡ â¡Á 
Ü¼A™ Þ¼‰îõ˜èOì‹ ÃP»œ÷£˜. 
ªêŒF â™ô£ ÞìˆFŸ°‹ ðóM M†ì¶. 

Ü´ˆî ï£œ ò£¬ù Þø‰¶M†ì¶.  
ñ¡ùKì‹ «ð£Œ„ ªê£™ô ò£¼‚°‹ 
¶E¾ Þ™¬ô. ªê£™ô£ñ™ Þ¼‚è¾‹ 
º®ò£¶. ÞÁFJ™, ò£¬ùŠð£è¡ 
ñ¡ù¬ó„  ê‰Fˆ¶, "ñ¡ù˜ ñ¡ù«ó, 
ï‹ ò£¬ù Þ¡Á è£¬ôJL¼‰¶ àí¾ 
à†ªè£œ÷M™¬ô, Ü¬êòM™¬ô, Í„² 
Mì¾‹ Þ™¬ô" â¡ø£˜. "ÜŠð®ò£ù£™ 
ò£¬ù Þø‰¶«ð£Œ M†ìî£?" â¡Á 
ñ¡ù˜ Cùˆ¶ì¡ «è†ì£˜. "Ü¶ 
âù‚°ˆ ªîKò£¶. cƒèœî£¡ õ‰¶ 
ð£˜ˆ¶ â™«ô£¼‚°‹ ªêŒF ªê£™ô 
«õ‡´‹" â¡ø£˜ ò£¬ùŠð£è¡. 

ÞŠð®ˆî£¡ Þ¼‚Aø¶ Þ¡¬øò 
Þ‰FòŠ  ªð£¼÷£î£óˆF¡ G¬ô. 
i›„C¬ò «ï£‚A M¬ó‰¶ ªê™½‹ ï‹ 
ªð£¼÷£î£ó‹ ãøˆî£ö„ ªêˆ¶M†ì¶ 
â¡Á ªð£¼Oò™ õ™½ï˜èœ ÃÁA¡øù˜. 
Ýù£™ Üî¬ù Üó² Í® ñ¬ø‚A¡ø¶. 
«õÁ «õÁ ªêŒFè¬÷„ ªê£™L 
à‡¬ñ¬òˆ  F¬ê F¼Š¹Aø¶.   

«è£¬õJ™ ----------------------ÜP¾ˆ  «îì™--- 4
29.09.2019 ë£JÁ ñ£¬ô 6.30 ñE 

«ý£†ì™ Ü‚êò‹, ïõ Þ‰Fò£, «è£¬õ 
î¬ô¬ñ : «î£ö˜ ñ£. àñ£ðF 

õó«õŸ¹¬ó : «î£ö˜ CŸH ªê™õó£x 
º¡Q¬ô : «î£ö˜ ªõ‡ñE, î¬ôõ˜, Fó£Mìˆ îIö˜ è†C

ªî£ì‚è¾¬ó : «ðó£CKò˜ º¬ùõ˜ ð. èŸðèõœO 

è¼ˆ¶¬ó : -------------------«î£ö˜ ²ð. ióð£‡®ò¡ 

ªð£¼œ: ôˆb¡ ÜªñK‚è ï£´èœ 
õ£¼ƒèœ «î£ö˜è«÷, õ£¼ƒèœ ñ£íõ˜è«÷! 

 «ê˜‰¶ ð®Š«ð£‹! 

Ü¡¹ì¡ Ü¬ö‚°‹ -

Fó£Mì Þò‚èˆ îIö˜ «ðó¬õ

°PŠð£è, Ý†«ì£ªñ£¬ð™ ¶¬ø»‹, 
è†´ñ£ùˆ ¶¬ø»‹ ªð¼‹ i›„C¬ò„ 
ê‰Fˆ¶œ÷ù â¡ð¶ ªõOŠð¬ìò£èˆ  
ªîKAø¶. Ü¶ðŸP‚ «è†ì£™, 
ºˆîô£‚¬èˆ î¬ì ªêŒ¶M†«ì£‹ 
â¡A¡øù˜.  ªñ£ˆîŠ ªð£¼Oò™ 
àŸðˆF 5% Ü÷MŸ°‚ °¬ø‰î¶ ã¡ 
â¡Á «è†ì£™, è£we¬ó„ ªê£˜‚è 
ÌIò£‚èŠ «ð£A«ø£‹ â¡A¡øù˜.  
ï£¬÷ò Þ‰Fò£M¡ ªð£¼÷£î£ó‹ ðŸP 
ñ‚èœ èõ¬ô»ì¡ «èœM â¿ŠHù£™,  
ÜªñK‚è£M™  ý¾® «ñ£® Gè›„C 
CøŠð£è ïì‰î¶ â¡Á ªê£™A¡øù˜. 
â™ô£õŸ¬ø»‹  eP‚ «èœM «è†ì£™. 
'Þõ˜èª÷™ô£‹ Ý¡® Þ‰Fò¡' â¡Á 
ªê£™L‚ è¬î¬ò º®ˆ¶ M´A¡øù˜. 

â‰î GF ªï¼‚è®»‹ Þ™¬ô  â¡Á 
ªê£™½‹ ñˆFò GF Ü¬ñ„ê˜ G˜ñô£ 
Yî£ó£ñ¡ ÞŠ«ð£¶ ðô õK„  ê½¬èè¬÷ 
ÜPMˆ¶œ÷£˜.  â‰î ªï¼‚è®»‹ 
Þ™ô£î«ð£¶ õKJ™ ê½¬èè¬÷ ã¡ 
ÜPM‚è «õ‡´‹? Kê˜š  õƒAJL¼‰¶ 
1,76,000 «è£®¬ò ã¡ ªðø«õ‡´‹? 
õƒAè¬÷ ã¡ Þ¬í‚è «õ‡´‹?

â‰î‚ «èœM‚°‹ M¬ì Þ™¬ô. 
ò£¬ù ªêˆ¶M†ì¶. ÜPM‚èˆî£¡ 
Ýœ Þ™¬ô!

ò£¬ù ªêˆ¶M†ì¶  
-------------------------------ÜPM‚è Ýœ Þ™¬ô!-----
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இதுவா? அதுவா?

Þ¡Á  è™M â¡ð¶ åšªõ£¼ îQ ñQîÂ¬ìò Ü®Šð¬ì 
àK¬ñò£°‹. Ýù£™ ËŸø£‡´èÀ‚°  º¡¹  õ¬ó è™M 
â¡ð¶  Ü®Šð¬ì àK¬ñò£è ãŸèŠðìM™¬ô. HøŠH¡ 
Ü®Šð¬ìJ™ å¼ °PŠH†ì õ°ŠHùK¡ õ†ìˆFŸ°œ  
ñ†´«ñ è™M å´ƒAJ¼‰î¶. 1920™ cF‚ è†C Ý†CJ™ 
î£¡ 'ªê¡¬ù ñ£è£í è†ì£ò Ýó‹ð‚ è™M„ ê†ì‹' 
à¼õ£‚èŠð†´ Üñ™ð´ˆîŠð†ì¶. Ü‰î„ ê†ì‹î£¡ 
ê£F ñîˆFŸ° ÜŠð£Ÿð†´, Ý‡, ªð‡ Þ¼ð£ô¼‚°‹ 
è™M èŸðîŸè£ù êñõ£ŒŠ¬ð àÁF ªêŒî¶.

ð®‚è Þòô£îõ¬ùŠ ð®‚è ¬õ‚èˆî£¡ ðœO‚ÃìƒèÀ‹ 
Üî¡ ªî£ì˜„Cò£è ñFò àí¾ˆ F†ì‹, è™M àîMˆ 
ªî£¬è, Þôõê‚ è™M, Þôõê„ Y¼¬ì, Þôõê ðv ð£v, 
IFõ‡®,  âùŠ ð™«õÁ êÍè ïôˆF†ìƒèÀ‹ Fó£Mì 
Þò‚èƒèO¡ Ý†CJ™ ï¬ìº¬øŠð´ˆîŠð†ìù. 

 ñˆFò ð£üè Üó² ÜPMˆ¶œ÷, è™M õ÷˜„C‚° 
å¼õ¬èJ½‹ àîõ£î ñ£ø£è Þ¼‚Aø è™M G¬ôòƒè¬÷»‹ 
Í´õîŸ«è õN õ°‚Aø. ñ£GôˆF¡ è™M àK¬ñ¬ò 
ñÁ‚Aø '«îCò‚ è™M‚ ªè£œ¬è' ¬ò ÜŠð®«ò ãŸÁ‚ 
ªè£‡´ Ý˜âvâv C¡ ¬èŠð£¬õò£è ªêò™ð†´‚ 
ªè£‡®¼‚°‹ ÜFºè Üó²,  îIöè ñ£íõ˜èO¡ è™M 
àK¬ñ¬ò ðP‚°‹ ªè£´¬ñ¬ò Üóƒ«èŸøˆ ¶®‚Aø¶. 

H÷v 1 ñŸÁ‹ H÷v 2 «î˜¾ º¬øèO™ ñ£Ÿø‹ 
ªè£‡´õóˆ îIöèŠ ðœO‚ è™Mˆ¶¬ø, ñ£Gô Üó²‚°Š 
ðK‰¶¬ó å¡¬ø ÜÂŠH»œ÷¶. Þ‰îŠ ðK‰¶¬óJ¡ ðô  
Ü‹êƒèœ «ðó£ðˆ¬î‚ ªè£‡´œ÷ù.  

°PŠð£è, ðœO è™Mˆ¶¬ø  H÷v 1 ñŸÁ‹  H÷v 2  
õ°Š¹èO™ 600 ñFŠªð‡èÀ‚°Š ðFô£è  500 ñFŠªð‡èÀ‚° 
«î˜¾ â¿¶‹ õ¬èJ™  Üóê£¬í å¡¬ø  ªõOJ†´œ÷¶.

Þšõóê£¬íJ™, ªð£PJò™ ð®‚è M¼‹¹‹ ñ£íõ˜èœ 
ÞòŸHò™ , «õFJò™ , èEîŠ ð£ìƒè¬÷ ñ†´‹ «î˜¾ 
ªêŒ¶ ªè£œ÷ô£‹ â¡Á‹ , ñ¼ˆ¶õ‹ ð®‚è M¼‹¹‹ 
ñ£íõ˜èœ «õFò™ , àJKò™ ð£ìƒè¬÷ ñ†´‹  «î˜¾ 
ªêŒ¶ ªè£œ÷ô£‹ â¡Á‹ , Þ‰îŠ ¹Fò ï¬ìº¬ø õ¼‹ 
2020--&2021 Ý‹ è™Mò£‡´ ºî™ Üñ™ð´ˆîŠð´‹ â¡Á‹ 
àœ÷¶. 

ÞîŸè£ù è£óíñ£èˆ îIöè Üó² ÃÁõ¶: «ñ‹ð´ˆîŠð†ì 
ð£ìˆF†ì‹,  ñ£íõ˜èœ àò˜è™M ñŸÁ‹  «õ¬ôõ£ŒŠHŸ° 
õN ªêŒî™,  ñ£íõ˜èO¡ ñù Ü¿ˆîˆ¬î‚ °¬øˆî™ 
â¡ðù.  «ñ£«ô£†ìñ£èŠ ð£˜ˆî£™ ã«î£ ñ£íõ˜ ïô¡  
â¡ð¶ «ð£ôˆ «î£¡Á‹. Ýù£™ à‡¬ñJ™ Þ¶ ñ£íõ„ 
êºî£òˆF¡ è™M èŸ°‹ àK¬ñ¬òŠ ðP‚°‹ ªêò«ô. 

îŸ«ð£¶ ï¬ìº¬øJ™ àœ÷ ð£ìˆF†ìˆF™ ñ¼ˆ¶õ‹ 
ñŸÁ‹ ªð£PJò™ Þó‡´‚°‹ «ê˜ˆ¶ ð®‚è‚Ã®ò õ¬èJ™ 
îI›, ÝƒAô‹, ÞòŸHò™, «õFJò™, àJKò™, èEî‹ 
âù 6 ð£ìƒèœ Þ¼‰¶ õ¼A¡øù. Þ‰îŠ HK¬õ„ «î˜¾ 
ªêŒ»‹ ï‹ Hœ¬÷èœ ªð£PJò™ ñŸÁ‹ ñ¼ˆ¶õ‹ âù 
Þó‡´ ¶¬øèÀ‚°‹ ªê™½‹ õ£ŒŠ¹ Þ¼‰î¶. 

Ýù£™ îŸ«ð£¶, Þ‰îŠ HKML¼‰¶ èEîŠð£ì‹ 
c‚èŠð†´ îI›, ÝƒAô‹, ÞòŸHò™, «õFJò™, àJKò™ 
ÝAò 5 ð£ìƒèœ ñ†´«ñ Þ¼‚°‹. ñ¼ˆ¶õŠ ð®ŠHŸ° 
ñ†´‹ ªê™ô‚Ã®ò ñ£íõ˜èœ Þ‰î HK¬õ»‹, 

Ü«î «ð£™ ªð£PJò™ ¶¬ø ê£˜‰î ð®Š¹èÀ‚°„ 
ªê™ô‚Ã®ò ñ£íõ˜èœ îI›, ÝƒAô‹, ÞòŸHò™, 
«õFJò™, èEî‹ âù 5 ð£ìƒè¬÷‚ ªè£‡ì HK¬õ»‹, 
ñ†´«ñ ð®‚è º®»‹ . 

Þ¶ õ¬ó ï‹ Hœ¬÷èÀ‚° Þ¼‰î Þó†¬ì õ£ŒŠ¹èO™ 
å¡¬ø H÷v 1 â¡Á õ¼‹ «ð£«î ðP‚°‹ êÍè ÜcF«ò 
ÜFºè Üó² ÜPMˆ¶œ÷ Þ‰îŠ ¹Fò F†ì‹.

ñ£íõ˜èO¡ C‰î¬ù¬ò»‹, ð¬ìŠð£Ÿø¬ô»‹ á‚°Mˆ¶, 
Üõ˜èO¡ õ÷˜„C‚°ˆ ¶¬í GŸè «õ‡®ò¶,  ñ£Gô 
õ÷˜„CJ™  Ü‚è¬ø àœ÷ÜóC¡ èì¬ñò£°‹. ÜîŸ° 
ñ£ø£è î‹ ñ‚èO¡ àK¬ñ¬ò»‹  õ÷˜„C¬ò»‹ î´Šðî£ 
ñ‚èÀ‚è£ù Üó²? 

âŠð®Šð†ì îóñ£ù è™M¬ò ï‹ Hœ¬÷èÀ‚°  ÜO‚è 
«õ‡´‹ â¡ð¶î£¡ å¼ ÜóC¡  «ï£‚èñ£è Þ¼‚è 
«õ‡´«ñ îMó âŠð® Üõ˜è¬÷ õ®è†ì «õ‡´‹ 
â¡ðî£è Þ¼‚è‚ Ãì£¶.

பறிபபோகும் கல்வி உரிமை
ல்பநதமிழ் ்பாபு

26.09.2019, Mò£ö¡  

ñ£¬ô 6.30 ñE 

ªê¡¬ù,  

ªðKò£˜ Fì™ 

 à¬óò£÷˜ :  

«î£ö˜  
²ð.ióð£‡®ò¡ 
ªðKò£˜ Ëôè õ£êè˜ õ†ì‹, 

ªê¡¬ù----&7 

Ü¬ùõ¼‹ õ¼è!

è¬ôëK¡ ªï…²‚° cF 
---------------------------------------------- ªî£ì˜ ªê£Ÿªð£N¾ - 12
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ஆப்கானிஸ்கான் த்காடங்கி, த்ற்் குமரி வரையும் 
பைந்து வகாழந்்வர்ள் ் மிழர்ள், திைகாவிடர்ள் என்று 
சகான்று்ளுடன் நிறுவுகிறகார புைட்சியகாளர அம்்பத்ர.

கி.மு.1500ஆம் ஆண்டு்ளில் இந்தியகாவிறகுள் நுரழந்் 
ஆரியர்ள் சிந்து சமதவளி நகா்ரி்தர்ச் தசகாந்்ம் 
த்காண்டகாடப பகாரத்கார்ள். ஆனகால், அவர்ள் 
வருவ்றகு முன்்ப கி.மு. 3,000-2,500 ்காலங்்ளில் 
இந்நகா்ரி்ம் மி் உச்சததில் இருந்்து. இதுகுறித் 
டி.என்.ஏ ஆய்வு இந்நகா்ரி்ம் திைகாவிடர்ளுக்கு உரியது 
என்பர் தமய்பபித்து.

சிந்துதவளியில் கிரடத் ்காரளச் சின்னதர்ச் 
சிவனின் வகா்னம் என்றனர ஆரியர்ள். அது சிவன் 
வகா்னம் இல்ரல, மகாறகா் இனக்குழுவின் அரடயகாளம் 
என்பது வைலகாறு.

இபதபகாழுது ரவர்க் ்ரைரய ஒட்டிக் கீழடி 
அ்ழகாய்வு உலர்்ய வியக்் ரவக்கிறது. 

்மிழ தமகாழியின் மு்ல் எழுதது வடிவம் ‘்மிழி’.
கீழடியில் கிரடத் சுடுமண் பகாண்ட ஓடு்ளில் இந்் 
்மிழி வரிவடிவததில் ‘ஆ்ன்’, ‘குபிைன் ஆ்ன்’ ் பகான்ற 
தபயர்ள் இருபபர் பகாரக்கி்றகாம். 

இ்ன் ் காலம் கி.மு. 6ஆம் நூறறகாண்டு என்று த்கால்லியல் 
விஞ்கான ஆய்வு்ள் த்ளிவுபடுததுகின்றன.

அந்்க் ் காலததி்ல்ய எழுதது வடிவம் த்காண்டவர்ள் 
்மிழர்ள் என்ப்னகால், இவர்ளின் ் ல்வி அறிவு த்கால் 
பழங்்காலததி்ல்ய ்மம்பட்டிருந்்து என்பர்யும் 
அறிய முடிகிறது. 

அ்ன்மகா் இது இரடச்சங்்ததின் ் காலமகா் இருக்் 
வகாய்பபுண்டு.

பகாரன்ள், ் க்்ளி்ள், எலும்பு மறறும் ் ந்்த்கால் 
ஆன வரை்்கால், ் ந்்த்கால் ஆன சீபபு, எழுத்காணி்ள், 
அைரவக்்ல், குடுரவ, ் ங்்ம்-பவழம்-மணி்ளகால் ஆன 
வரளயல்்ள், ்்காடு்ள், பிற அணி்லன்்ள், சுட்ட 
தசங்்ற்ளகால் ஆன ் நரததியகான ் ட்டிடச் சிர்வு்ள், 
நீரக் ்கால்வகாய்்ள் எனப பல நூறறுக்்ணக்்கான 
பண்ரடய ்மிழ மக்்ளின் தபகாருள்்ள் இன்னமும் 
கிரடததுக் த்காண்்ட இருக்கின்றன.

ஒரு முக்கியமகான தசய்திரயக் ் வனிக்் ் வண்டும். 
சிந்து சமதவளியில் கிரடத் யகாரன உருவதர்ச் 
சிவன் வகா்னம் என்று தசகான்ன பகாரபபனர்ளுக்கு, 
ரவர்க் கீழடியில் அபபடி ஒரு ம்ம் சகாரந்், ம் 
அரடயகாளததில் எந்் ஒரு வகா்னமும் கிரடக்்வில்ரல.

கீழடி ஆய்வில் சமஸகிரு்ம் என்ற ஒரு தமகாழியின் 
அரடயகாள்ம இங்கு கிரடக்்வில்ரல. 

கி்ைக்்ம்-சீனம் ் பகான்ற த்காரலதூை நகாடு்ளுடன் 
அறிவு சகாரந்தும், வணி்ம் சகாரந்தும் பல சகான்று்ள் 
கிரடததுள்ளன.

உலகின் மு்ல் நகா்ரி்ம் த்காண்டவர்ள் த்கால் 
பழங்்காலததி்ல்ய ம்ம் சகாைகா் படித் பகுத்றிவகாளர்ளகா்ச் 
தசழித்்காங்கியவர்ள் ்மிழர்ள், திைகாவிடர்ள் 
என்பர் உறுதி தசய்கிறது கீழடி அ்ழகாய்வு.     

ஆரியபைப் புறம்கண்ட கீழடி

பைரியார் பிறந்தநாளில் உ்டறப்காப்ட

புதுபையில் நூல் அறிமு்கம

திருச்சியில் பைண ைழக்கறிஞர்்கள் ்கருத்தைங்கம

17.9.2019 ்தநப்த பைரியார் பிறந்த நாளன்று சுை.வீைைாணடியன், ைசந்தா, 
முதப்தயா குமைன், எட்வின், நர்ம்தா, சாந்தசீலன், இளமாறன், உமா, 
அருணாச்சலம ஆகியயார் பசன்பனை ஓமநதூைார் அைசு மருததுைமபனைக 
்கல்லூரிககுத ்தங்கள் உ்டறப்காப்ட உறுதிபய, நிைப்ைப்ைட்்ட ைடிைங்கயளாடு 
மருததுைர் மனிஷா அைர்்களி்டம ைழஙகினைர்.

20.9.2019 அன்று, புதுபையில், ்கவிஞர் பைருநய்தைன் எழுதியுள்ள 
‘திருைள்ளுைருககுப் பின் அைசியல் அறம’ என்னும நூபல, முபனைைர் 
பசல்லப்பைருமாள் ்தபலபமயில், யைைாசிரியர் குழநப்த யைலன் முன்னிபலயில் 
ய்தாழர் சுை.வீைைாணடியன் அறிமு்கம பசய்து உபையாறறினைார்.

21.9.2019 அன்று, திருச்சியில், முறயைாககு பைண ைழக்கறிஞர்்கள் சங்கம 
ந்டததிய பைரியார் பிறந்தநாள் விழாக ்கருத்தைஙகில் ய்தாழர்்கள் ப்காளததூர் 
மணி, சுை.வீைைாணடியன் ஆகியயார் சிறப்புபை ஆறறினைர். ைழக்கறிஞர் 
ைானுமதி ்தபலபமயயற்க, மருநதியல் ்கல்லூரி மு்தல்ைர் பசந்தாமபை, 
ைழக்கறிஞர்்கள் ்தமயநதி, அங்கயற்கணணி ஆகியயார் ைஙய்கறறனைர். 



è¼…ê†¬ìˆ îIö˜    செப்டம்பர் 21, 20195

Published By Dravida Iyyakka Tamilar Peravai. . Editor Suba. Veerapandian, 

தமிழகமெங்கும் 
மெரியார் பிறநதநாளில் பெரவையினர் ொவை அணிவிப்பு

மதுபை யை்டசநதூர் சூலூர்

பைான்யனைரி அமைததூர் யசலம

திணடுக்கல் ைல்ல்டம

ஈயைாடு
ைாபள பைான்னைாககுடி


